
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 نسف فرع أمن الدولة

 السيدة زينب -ريف دمشق 

احلمد هلل رب العادلُت، والعدوان إال على الظادلنيُت، ولنيلنيى اهلل و نيلني  عنيلنيى حمنيدنيخني نيا  نيمنيد  نيا  
 األحمدخاء وادلر لُت، وبعد:

فقد تعددت العملخات اليت قامت هبا جدهني  الني ني نيرة أعني تنيا هلل تنيعنيار ا أوانيار الني نيظنيام و ني  نيا 
الظادلُت، واان من تنيخني نيَت اهلل تنيعنيار تنيعنيأنيَت فنيرو أمنين النيدولني  ا نني  ال نيخنيدة ز ني ني  ا ر ني  
دمشق، وتو فرٌو مثله مثل غنيَت  منين منيرااني  الني نيانيخنيان والنيظنيلني  ا جني وتنيه عنيلنيى أتنيل ال ني ني  ا 

 الّشام.

م قام اال تشهادي أبو معاو   الدمشق  تقدله اهلل تعار با ًتاق  ان  العرو وتنيو  نيقنيود  نيخنيارة منين 2142-6-41فع   وم اخلمخس بتار خ: 
ولخحخله به حموو ) فان (  مل  بادلوت ألعوان ال ااة، وقد فتح علخه احلرس حمَتان رشاشاهت  غَت أحمه دتكن وهلل احلمد من الولول إر ادلدٌت لخ عذ 

 رااماً ولخوقع الكثَت من القتلى واجلرنى ا لعوف ع الر أمن الدول .

وت ا ل ا الم  ختُص ال فرو أمٍت أحمك  على قائم  ال   ، ولن تث خ ا عن ذلك حت خ اتك  اليت تد نيون، 
والنواج ا  اليت تضعون، فإنَّ ج ود جده  الّ  رة وآ ادتا  عّدون لك  العدة بنيإذن اهلل، وقنيد وعنيد اهلل 

 تعار بإت ك الظادلُت.

 13رقم البٌان: 

  2332-6-13التارٌخ: 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم



 

 الثانية:
إذا عاَب أنٌد عن تذا الت رف من ال انخِ  الشرعخ  فخأُ  أن حمذار من حم   أو غعل أن ر ول اهلل للى اهلل علخه و ل  دلا د ل مك  أمر 

أم   الٌ بقتل أحماس ولو ااحموا متعلقُت بأ تار الكعد ، م ه  عدد الع ى بن   ل وما خٌ  أو اث تُت، ا مخ   حمعٍر أو  ت ، فهل ذُار عن تؤالء قت
ااحموا شعراء وأتل غ اء  هأون اإل  م وحمدخه وأتله؟ واان 
عمله  تذا  دداً ا قتله ، فهل أ تار الكعد  أقل نرم  
 من مدٌت ق اة اإل دار   ال ور  ، مالك  اخ  حتكمون؟

 

 الثالثة:
اان ال ظام قد ش ها نرباً بكل معٌت الكلم  من األ ام 

األور، وبق  ال اُس ا طخدٍ  أنخاحماً، وغعل ٍ أنخاحماً أ رى، 
 تأاتلون أنَّ األمَر معرا ، ولكن إر مىت، أبعد   اب 

 رب؟ال اغخ  األ َت حمدقى ا تاافل عن ادلعرا  ونقخقتها؟أبعدما لرَّح أحمه  عخش نرباً وأنَّ الوزارة ادلشكل  مهمتها االحمت ار ا تذ  احل

 إذاً ف  مكان ا الو ط ألنٍد، لن  قدل ال ظاُم ب اغوته ذلك، ولن  قدل أتل اجلهاد بوضوح طر قه  وقوِة  قخ ه  ذلك أ ضاً.

 فعلى اجلمخع أن  قرر: أي العئتُت خيتار، إر وأّي العر قُت   ت  ؟ ولخكن ادلوقُ  أمام اهلل تعار تو الدافع ذلذا اال تخار.

 تذا واهلل أعل  وللى اهلل على  خدحما  مد وآله ولحده و ل 

 


